
 

 
 
Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Retoryka praktyczna  
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Prof.dr hab. Jolanta Maćkiewicz 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
  

Jw. 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 10 40 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Zastosowanie technik 
retorycznych w komunikacji 

 
Dyskusja 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Umiejętność przygotowania 
wypowiedzi publicznej 

 
Przygotowanie 5-minutowej 
wypowiedzi 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Znajomość zasad, . technik i 
środków retorycznych 

 
Krótka praca zaliczeniowa 

 

Treści przedmiotu 
 

Sytuacja komunikacyjna i jej uwarunkowania. Podstawowe zasady, techniki i środki 
retoryczne. Budowanie wypowiedzi perswazyjnej. Etyczny wymiar komunikacji z 
zastosowaniem środków retorycznych. 
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
Wiedza o komunikacji na poziomie maturalnym 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecność 20%, aktywność 
30%, przygotowanie pracy 
lub wypowiedzi 
zaliczeniowej 50% 

  

 



Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  M.Rusinek, A.Załazińska, Retoryka podręczna, Kraków 2005 

M.Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Warszawa 2008 

H.Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, Wrocław 1997 
 

Uzupełniająca lista lektur 
  

A.Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Nadawca i odbiorca wypowiedzi. Warunki komunikacji idealnej. Jak działają słowa. Argumenty i 
argumentacja. Retoryka niewerbalna. Techniki perswazyjne. Kompozycja wypowiedzi 
perswazyjnej. Retoryka a erystyka. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

 


